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رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي 
 

                                                                                              

 عنوان طرح : بررسي اثرات اسالري در پرورش الرو ماهي سفيد و كپور ماهيان چيني و بهينه سازي 
                             غلظت آن براي افزايش بهره وري توليد

 موسسه هاي مجري: وزارت جهاد كشاورزی، سازمان شيالت ايران
 سازمان  هاي همكار:  مراكز تكثير و پرورش  شهيد انصاری رشت  و سياهكل  

                                            پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی كشور)بندرانزلی (و سازمان تحقيقات، 
                                           آموزش و ترويج كشاورزی

 نماينده: دكتر مريم فالحي كپورچالي
 همكاران: محمد حسن طلوعي، مهدي مرادي، افشين اميري،  جواد دقيق روحي،  سيدحجت خداپرست، 

                                 منصور شريفيان، عباس متين فر، احمد قناعت پرست، صمد درويشي، فرشاد ماهي صفت، 
                                  محمود شكوريان، علي عابديني، صاحبعلي قرباني، علي دانش، اسحاق رسولي، بهمن محمدي تبار،  

                              شهرام بهمنش و سيد ابراهيم صفوي
چكيده طرح:

ماهي سفيد يكي از ماهيان با ارزش درياي خزر بوده كه سهم عمده اي را در اقتصاد مردم منطقه ايفا مي نمايد. براي 
بازسازي ذخاير آن شيالت ايران هرساله با رهاسازي بچه ماهيان يک گرمي، نقش عمده اي را ايفا می نمايد. هدف كلي از 
اجراي طرح مقايسه رشد و بقاي الرو ماهي سفيد تحت شرايط مرسوم )تغذيه با كنسانتره ( وشرايط ناشي از استفاده از 
تخمير بيهوازی كود گاوی ) اسالري( بوده است . اين بررسي ها در نه استخر 7/1 هكتاري واقع در مجتمع تكثير وپرورش 
سياهكل انجام گرديد. نتايج نشان دادند كه ميزان توليد بچه ماهی درتيمارهايي كه از اسالري استفاده شد7/1 تا دو برابر 
روش متداول و ميزان بازماندگی بچه ماهيان در استخرهای حاوی اسالری7/1 برابراستخرهای شاهد بوده است. بطوركلی 
اسالری بعلت غنی تر بودن، تأثير بيشتری در رشد ماهيان داشته و باعث افزايش زئوپالنكتون كه الروهای ماهيان سفيد 
در مرحله اول به آن نياز دارند، می شود.  ميانگين وزن ، بازماندگی ، محصول و نرخ رشد ويژه در تيمارهايی كه از اسالری 
استفاده شد بيش از روش متداول  بود. آناليز داده ها نشان دادند كه ميزان فسفات ، ازت ،كلسيم ،پتاسيم و منيزيم پس از 
تخمير بی هوازی كود گاوی ) اسالری ( بيش از كود خام بوده و ميزان پروتئين و چربي نيز  در اسالری به ترتيب 45/1 
و 9/1 بار بيش از كود گاوی خام بود.  در فاز دوم تأثير اسالری بر روی كپورماهيان پرواری بررسی شد. بيشترين ميزان 
ضريب بقاي به ترتيب برای فيتوفاگ ، بيگ هد،كپور و آمور به ميزان 97،100، 84و 52 درصد در تيمار اسالری بوده وحال 
آنكه ميزان ضريب بقاي در تيمار شاهد ) روش متداول (به ترتيب 96،3/98، 8/82 و 20در صد برآورد گرديد. استفاده 
از اسالری عالوه بر افزايش بازماندگی ، ميزان محصول را نيزدر كپور ماهيان باال می برد. درصد افزايش محصول ماهی 

فيتوفاگ در استخرهای اسالری 5/13 ، كپور 6/2 
، بيگ هد4/18 و آمور3/85 نسبت به شاهد بود. 
بازماندگی ماهيان آمور در تيمار اسالری بيش 
در  زئوپالنكتون  ميزان  بود.  شاهد  برابر  دو  از 
استخرهای اسالری بيش از شاهد بود و جلبک 
های سبز- آبی در اين استخرها تراكم بسيار كمی 
نسبت به شاهد داشتند. بطور كلی نتايج حاكی 
به دليل  از آن است كه ماده غنی سازاسالری 
داشتن مواد مغذی باالتر، تا ثير بيشتری در رشدو 
بازماندگی ماهيان داشته و باعث ازدياد جمعيت 
فيتوپالنكتون و بويژه زئوپالنكتون  شده است و 

استفاده از كودهای شيميايی را كم می كند.
   


